
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জন শাসন ম ণালয় 

বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড 
 

িবষয়: অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক পেদ ২৫/০৩/২০১৭ ি . তািরেখ অ ি ত কি উটার 
গিত পরী ায় উ ীণ াথ েদর তািলকা। 

 

. নং রালনং াথ র নাম ও িপতার নাম 

1 21 মাঃ সােলহীন, িপতা: মাঃ হািব র রহমান 

2 24 সালায়মান হােসন, িপতা: মািনক িময়া 

3 25 মেহদী হাসান, িপতা: মিমন উি ন 

4 26 মাঃ মাহ ল আলম, িপতা: মাঃ মিতউর রহমান 

5 27 মাঃ শািফউ াহ, িপতা: মাঃশহী াহ 

6 32 মাঃ আরমান, িপতা: মাঃআফতাব উি ন 

7 33 নাজ ল হক িপতা: মাঃআকরা ল হক 

8 35 মাঃমা র রিশদ িপতা: মাঃরিবউল ইসলাম 

9 54 আহসান হাবীব িছয়াম, িপতা: িছি র রহমান 

10 58 খােলদা আ ার িপতা: আঃখােলক সরদার 

11 69 মাঃসাই ল ইসলাম (মা ন) 

12 81 আ াহ আল মা ম িপতা: মাঃশরীফ উি ন 

13 86 িমজা ল ইসলাম িপতা: ওমর ফ ক 

14 101 মাঃ ের আলম িপতা: মাঃেম িময়া 

15 111 মাঃজািমল হাসাইন িপতা: মাঃরমজান আলী 

16 118 মাঃতাসনীম নাল িপতা: মাঃেমামতাজ উি ন 

17 152 মাঃেসােহল িময়া িপতা: মাঃহায়দার আলী 

18 174 মাঃচান িময়া িপতা: আ ল মােলক 

19 211 মাঃ ামান িপতা: মাঃেবলাল উি ন 

20 244 মাহা র রহমান িপতা: মিজ র রহমান মা া 

21 263 আ ল ওয়াহাব িপতা: েসন আলী 

22 274 পন উি ন িপতা:আ ল ওয়ােজদ 

23 275 কাজী অলী র হােসন িপতা: কাজী বরকত উ াহ 

24 284 বাকী িব াহ িপতা: সকা ার আলী 

25 287 মাঃ জন িময়া িপতা: মাঃআিজ ল হক 

26 288 মাঃমাহ জ িময়া িপতা: ত: আ ল কািদর 

27 298 মাঃশরীফ িময়া িপতা: মাঃজয়নাল আেবদীন 

28 299 সােহল আহে দ িপতা:আ ল কালাম আজাদ 



. নং রালনং াথ র নাম ও িপতার নাম 

29 308 মাছাঃ মা আ ার িপতা: মাঃআ ল আহাদ। 

30 315 মাঃ ল হাদা িপতা: মাঃম ফা আলী। 

31 327 মাঃজিহ ল ইসলাম িপতা: মাঃআ ল আিজজ। 

32 333 মাঃতির ল ইসলাম িপতা: মাঃআ ল ওহাব। 

33 358 মাঃআনসা ল ইসলাম িপতা: মাঃই াহীম। 

34 361 মাহা র রহমান িপতা:িজ া রহমান খান। 

35 379 শিফক ইসলাম িপতা: ল আমীন। 

36 404 িজ. এম ফা ক আহেমদ িপতা: মাঃআ বকর গাজী। 

37 424 পনা রানী িপতা: ধার ন বমণ।  

38 431 মাঃিজয়া ল ইসলাম িপতা: মাঃআ ল খােলক মা া। 

39 434 মাঃহািব র রহমান িপতা: মাঃেলাকমান হােসন। 

40 438 মাঃআেনায়ার হােসন িপতা: মাঃআর  িময়া। 

41 500 রািশ ল হক িপতা:শাহাবউি ন 

42 513 মাহা দ আ ল খােয়র িপতা: মাহা দ হািব র রহমান। 

43 573 সি ব চ  িপতা: গ য় নারায়ন চ । 

44 579 মাঃআব ল হাই িপতা: মাঃআব ল মিজদ। 

45 588 র আলম িপতা: ত: ইসমাইল হােসন।  

46 592 মাশারফ হােসন িপতা: মাঃআফাজ উি ন। 

47 633 মাঃতাির ল ইসলাম িপতা: মাঃ লতান আহেমদ। 

48 645 মাঃআলািমন ইসলাম িপতা: মাঃ র ইসলাম। 

49 658 মাঃিমজা র রহমান আক  িপতা: মাঃআ ল কািদর আক । 

50 661 িলজা আ ার িপতা: মাঃইসলাম উি ন। 

51 683 রতন মার রায় িপতা: গৗর পদ রায়। 

52 756 মাঃশির ল আলম িপতা: মাঃ েবদ আলী। 

53 758 রাজীব রায় চৗ রী িপতা: রনিজত রায় চৗ রী। 

54 788 মাঃসারওয়ার হােসন িপতা: ইসমাইল হােসন। 

55 792 আেনায়ার হােসন িপতা:মিজ র রহমান। 

56 806 তারা িময়া িপতা: মাহা দ আলী। 

57 821 িব ত সরকার িপতা: ত: িবন  সরকার। 

58 839 মাঃেমা ািফ র রহমান িপতা: মাঃআশা ল ইসলাম। 

59 858 মাঃআিত র রহমান িপতা: মাঃ ৎফর রহমান। 

60 860 সািহ র রহমান িপতা:জািহদ শখ। 

61 891 মাহা দ ইকবাল হােসন িপতা: আ স ছিলম। 



. নং রালনং াথ র নাম ও িপতার নাম 

62 897 মাঃরিফ ল ইসলাম িপতা: শখ জালাল উি ন।  

63 921 পািপয়া লতানা িপতা: আলী আজগর। 

64 943 মাঃশািফ ল ইসলাম িপতা: মাঃআফতাব উি ন। 

65 956 মাঃেমরা ল ইসলাম িপতা: আ স ছালাম। 

66 960 সািকব আহে দ িপতা: এিড আ ল হা ান।  

67 981 ননবী িপতা: রজাউল কবীর। 

68 995 সািনয়া লতানা িপতা:মিজ র রহমান।  

69 1001 েয়খা আ ার িপতা: রিফ ল হােসন। 

70 1074 মাঃআ  হািনফ সািন বা  িপতা: মর ম মা ফা খান।  

71 1081 মাঃইউ ফ আলী িপতা: মাঃআ ল কােসম।  

72 1083 উ ম চ  রায় িপতা: হিরশ চ  রায়। 

73 1096 অিভ দ হােসন িপতা: ী ইকবাল হােসন। 

74 1129 সিজ ল হাসান িপতা:ছাই ল ইসলাম।  

75 1214 জািকর হােসন িপতা: মাখেল র রহমান। 

76 1219 মাঃশাহাদাৎ হােসন িপতা: মাঃফা ক বয়াতী। 

77 1242 মাঃআ  সাঈদ িপতা: মাঃকিলম উ ীন আক । 

78 1253 িরেমল ব য়া িপতা: িদলীপ ব য়া। 

79 1294 মাঃশাম র রহমান িপতা: আ ল মা ান। 

80 1306 িনপা আ ার িপতা: মাকেল র রহমান। 

81 1346 নাজ ন নাহার িলমা িপতা: আ ল কােশম। 

82 1368 মাঃরায়হান িপতা: আ ল হািমদ।  

83 1371 মাঃআসা ল হক িপতা: আ ল ওয়ােহদ।  

84 1404 মাঃমেনায়ার হােসন িপতা: সািফর উি ন।  

85 1406 নাজিমন নাহার আক  িপতা: ফজ ল হক আক ।  

86 1409 মাঃহািছ র রহমান িপতা: আ ল ওয়া দ। 

87 1426 মাঃরমজান আলী িপতা: ত: রউ ীন। 

88 1490 মাঃশািহন খান িপতা: খিল র রহমান খান। 

89 1509 মাহা দ তােয়ব হােসন িপতা: আ ল আিজজ। 

90 1554 মাঃশির ল হােসন িপতা: মাঃকােশম।  

91 1560 মাঃমিহ ল হাসান িপতা: মাঃহািসম উি ন। 

92 1564 মাছাঃ সরাত জাহান ঁই িপতা: মাঃশাম ল হক। 

93 1569 রহ মা লতানা িপতা: মাঃনািসর উি ন। 

94 1654 মাঃশির ল ইসলা মিপতা: মাঃিব াল হােসন। 



. নং রালনং াথ র নাম ও িপতার নাম 

95 1699 আল-আমীন িপতা: আ ল বােরক। 

96 1714 তামা া আ ার িপতা: আ ল হা ান।  

97 1731 মাঃআল আিমন িপতা: মাঃহা ন সরকার। 

98 1735  মার সাহা িপতা: িবজয় মার সাহা। 

99 1840 মাঃ মন রানা িপতা: মাঃহািদস িময়া। 

100 1847 মাঃরািক ল হক িপতা: মাঃআিম ল হক। 

101 1877 মাঃিলংকন িময়া িপতা:  মাঃকিফল উ ীন।  

102 1878 মাঃকিবর িময়া িপতা: মাঃমহ ত আলী। 

103 1879 মাঃেমা ািফ র রহমান িপতা: মাঃআব ল আওয়াল। 

104 1881 মাঃমাহ ল হাসান িপতা: মাঃেসালাইমান খ কার। 

105 1980 মাঃজমেসদ জািমল অ  িপতা: মাঃআ ল কালাম আজাদ। 

106 1981 মাঃআ ল আলীম িপতা: মাঃঅেহদ আলী। 
 

াথ েদর াত : 

 উ ীণ াথ েদর মৗিখক পরী া আগামী ০৪/০৪/২০১৭ ি .তািরখ থেক ০৬/০৪/২০১৭ ি . তািরখ 

পয  বাংলােদশ কমচারী ক াণ বােডর ধান কাযালেয় িতিদন িবকাল ২:০০ টা থেক অ ি ত 

হেব। 

 ০৪/০৪/২০১৭ ি .তািরেখ ২১ - ৪০৪ রালন রধারীেদর (৩৬ জন) মৗিখক পরী া হণ করা হেব।  

 ০৫/০৪/২০১৭ ি .তািরেখ ৪২৪ - ১০৮১ রালন রধারীেদর (৩৫জন) মৗিখক পরী া হণ করা হেব। 

 ০৬/০৪/২০১৭ ি . তািরেখ ১০৮৩ - ১৯৮১ রালন রধারীেদর (৩৫জন)  মৗিখক পরী া হণ করা 

হেব। 

 মৗিখক পরী ায় অংশ হণ করার জ  াথ েদর কান েবশপ  রণ করা হেব না; 

 মৗিখক পরী ার সময় িলিখত পরী ার েবশপ  অব ই সােথ আনেত হেব; 

 মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  াথ র সকল িশ াগত যা তা এবং কাটার সপে  লসনদ 

অব ই সােথ আনেত হেব; 

 মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  কান কার এ/িডএ দান করা হেব না। 

 
 

( মাহা দ কফােয়ত উ াহ) 
পিরচালক ( শাসন) 

ও 
সভাপিত 

৩য় িণ পেদ িনেয়াগ সং া  বাছাই কিম  
বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড 


